
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS – UNICHRISTUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

EDITAL Nº 05/2021-PG PARA SELEÇÃO DE BOLSA FUNCAP DE ESTUDOS. 

 

O Programa de Mestrado Acadêmico em 

Direito divulga seleção para 

preenchimento de vaga de bolsista 

FUNCAP, conforme disposições deste 

edital. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário Christus – 

Unichristus torna públicas as regras para preenchimento de vaga para Bolsa de 

Formação Acadêmica (modalidade mestrado) da Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – FUNCAP, cujo objetivo é fortalecer o 

ensino de pós-graduação no Estado do Ceará, na sua quantidade, diversidade e, 

sobretudo, qualidade, visando a prover o Estado de recursos humanos 

qualificados para a pesquisa científica, tecnológica e inovação de modo a 

contribuir para o seu desenvolvimento social e econômico. 

 

2. DA BOLSA 

2.1. A bolsa de que trata a presente seleção decorre do Edital nº 04/2020 da 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – 

FUNCAP, sob a forma de quotas institucionais concedidas pelo período máximo 

de 24 (vinte e quatro) meses para o mestrando selecionado, nos valores fixados 

anualmente pela própria instituição pública de fomento, de acordo com sua 

disponibilidade orçamentária e financeira. 

2.2.  Ao participar do presente processo seletivo, o mestrando admite reconhecer 

e aceitar todos os termos e disposições do Edital nº 04/2020- FUNCAP, Anexo I 

do presente edital, os quais deverão ser observados ao longo da concessão da 

bolsa. 

2.3. O disciplinamento da presente bolsa se dá nos termos do Edital nº 04/2020- 

FUNCAP.  



 

 

3. DOS PARTICIPANTES  

3.1. Só poderão se candidatar à presente bolsa os mestrandos das TURMAS 4, 5 e 

6 do Programa de Mestrado Acadêmico em Direito. 

3.1.1. Caso não haja interessados ou aqueles que se apresentarem não 

preencherem os requisitos deste edital, a bolsa será destinada a alunos de outras 

turmas. 

3.2. O desligamento do mestrando beneficiado pela bolsa antes da conclusão do 

curso por qualquer motivo implicará a perda do direito à bolsa.   

3.3. Para concorrer à presente seleção e usufruir da bolsa, o mestrando deve: 

I – ter dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; para fins 

de comprovação da dedicação integral às atividades do programa de pós-

graduação:  

a) A concessão da bolsa a qualquer servidor estará condicionada à 

prévia publicação (i) de seu afastamento, indicando o prazo específico 

do referido afastamento e sua finalidade, ou (ii) de sua exoneração no 

Diário Oficial de sua respectiva esfera administrativa, seja ela federal, 

estadual ou municipal;  

b) Quando não houver diário oficial em determinado município, o 

servidor deverá apresentar declaração, devidamente assinada pelo 

titular do órgão ou ente em que é lotado, em que conste a informação 

(i) de seu afastamento, indicando o prazo específico em que o mesmo 

ocorrerá e sua finalidade, ou (ii) de sua exoneração;  

c) Quando em esfera federal e por questões administrativas o ente ou 

órgão não realizar a publicação do ato que autoriza o afastamento, o 

servidor deverá apresentar declaração/portaria, devidamente assinada 

pelo titular do órgão ou ente em que é lotado, em que conste a 

informação de seu afastamento, sua finalidade e a indicação do prazo 

específico em que o mesmo ocorrerá;  

d) A concessão da bolsa a qualquer empregado da iniciativa privada 

estará condicionada ao afastamento integral por todo o período do 

curso, comprovado por declaração que ateste o prazo de seu 

afastamento e sua finalidade, devidamente assinada pelo(a) 

representante legal da empresa empregadora.  



 

II – não acumular a bolsa de estudo de que trata este Edital com outra bolsa, desta 

ou de qualquer outra Instituição, ressalvando-se o caso de haver prévia e 

expressa autorização da FUNCAP. 

 

4. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DAS BOLSAS PARCIAIS 

4.1. O mestrando interessado deverá realizar requerimento da bolsa parcial 

prevista neste edital à Coordenação do Curso de Mestrado Acadêmico em Direito, 

mediante o envio para o e-mail posselecaodocente@unichristus.edu.br com 

assunto “SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS FUNCAP”, até o dia 31 de março de 

2021, até o limite das 21h00min. 

4.2. Os alunos inscritos para as bolsas serão classificados segundo sua média 

geral nas disciplinas até então cursadas no programa de mestrado, identificada 

no histórico escolar do mestrando. 

4.3. Em caso de empate nos termos do item anterior, serão utilizadas as seguintes 

notas obtidas no respectivo processo seletivo a que se submeteu o mestrando 

para ingresso neste programa: 

I – nota final; 

II – maior pontuação no Currículo Lattes;  

III – maior nota na prova dissertativa; 

IV – maior pontuação na avaliação oral;  

V – maior pontuação no pré-projeto de pesquisa; 

4.4.  O resultado da seleção dos bolsistas será divulgado até 05 de abril de 2021. 

4.5. Caso os alunos selecionados não possam receber a bolsa por qualquer 

motivo, serão convocados os demais, segundo a ordem de classificação.  

4.6. O selecionado deverá providenciar toda a documentação e demais exigências 

para a bolsa no prazo estipulado pela FUNCAP. 

5. DOS DEVERES DOS BOLSISTAS 

5.1. São obrigações dos bolsistas, entre outras que venham a ser estatuídas pela 

FUNCAP: 

I - Manter desempenho acadêmico com média geral das notas das disciplinas 

cursadas, em cada semestre, igual ou superior a 7 (sete);  
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II - Fazer referência ao apoio da FUNCAP nos artigos, dissertações, teses, livros 

que publicar, assim como em qualquer outra publicação ou forma de divulgação 

que resulte, total ou parcialmente, de bolsa concedida pela referida Fundação; 

III - Apresentar à coordenação de pós-graduação relatório de suas atividades de 

pesquisa e de seu desempenho acadêmico, o qual deverá ser acompanhado da 

avaliação e dos comentários do(a) pesquisador(a) orientador(a);  

IV - Satisfazer, durante todo o período de concessão da bolsa, aos requisitos 

listados no item 3.3. deste documento. 

 

6.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Os casos omissos serão disciplinados pela coordenação do curso. 

 

Fortaleza, 24 de março de 2021. 

 

 

PROF. DR. JURACI MOURÃO LOPES FILHO 

Coordenador do Programa de Mestrado Acadêmico  

em Direito do Centro Universitário Christus – Unichristus 

 

 

PROF. DR. MARCOS KUBRUSLY 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa  

Centro Universitário Christus – Unichristus 

 

 


